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 مناجات شروع  -1



بيگانه خيرخواه  و  فرما  رضای خويش  به  موّفق  و  مؤّيد  را  بزرگوار  دوستان  اين  پروردگار  جهان    ای  به  کن  و خويش 
در   و  برهان  مجاز  از  و  فرما  رّبانی صميمی  و  کن  بهائی حقيقی  فيض الهوت نصيب بخش  از  و  آر  در  ابدی  ملکوت 

کب درخشنده در افق ناسوت نما سبب راحت و آسايش عالم انسانی فرما  حقيقت مستقّر فرما آيات ملکوت کن و کوا 
و خادم صلح عمومی کن کّل را از باده وصايا و نصايح خويش سر مست کن و جميع را در سبيل تعاليم  خود روش و  

 . سلوک عطا بخش

 412مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                

 

 

 مناجات دوم -2

واقفی و دانا که جز خير نّيتی نداريم و بغير صلح و صالح با عموم مقصدی نجوئيم طيوريم بال و پر شکسته  خدايا تو  
بعالم   کّل نفوس گرديم خدمت  تا سبب راحت وآسايش عالم وجود شويم و عّلت خير خواهی  فرما  بال و پری عطا 

ق بعمل بگردان تا بآنچه امر فرمودی قيام نمائيم  انسانی کنيم و هّمت در منفعت عمومی نمائيم ... . خدايا ما را موفّ 
 .جز تو نجوئيم و نگوئيم و جز در بيابان محّبتت نپوئيم

 ع ع           

 16ص  2منتخبات مکاتیب ج          

 

 

 حضرت بهااهلل  ۀمبارک  بیانات-3

 

ظهور    که اينآنچه سبب نفع عاَلم است هر چه باشد لدی اهلل مقبول و محبوب و دون آن هرچه باشد مردود چه  "
 محض نجات و اصالح و اّتحاد و اّتفاق و راحت اهل عاَلم بوده " .   

                                        170تعالیم ص گلزار            

 ."  ه سبب آسايش و راحت بيچارگان روزگار است بايد از شما ظاهر شود آنچه ک "

             171تعالیم ص  گلزار              



در صدد تهذيب امم و اصالح عالم باشيد . هّمت را بزرگ نمائيد و به اسم حّق بر تربيت نهالهای مغروسه قيام کنيد و "
زائن عصمت محفوظ . از حّق می طلبيم کّل در خيرات سبقت گيريد . عمل کّل عند اهلل واضح و مشهود و اجرش در خ
 . را مؤّيد فرمايد بر آنچه از قلم اعلی در اين حين نازل شده و ظاهر گشته 

 350ص  2آیات الهی ج 

 "موا فی ما یصلح به العالم وحالهروا و تکلّ تدبّ "

 ." م کنید در انچه  به آن عالم و حالش اصالح می شودتفکر کنید وتکلّ :" مضمون

 مجموعه الواح ملوک و سالطین         

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء-4

عقل دوربين بين اجناس و  ه حواس و قواى باطنّيه اعطا گشته که در امور خيرّيۀ جمعّيت بشرّيت صرف نمائيم و ب ”
صن  انواع موجودات ممتاز شده دائمًا مستمّرًا در امور کّلّيه و جزئّيه و مهّمه و عاديه مشغول گرديم تا جميع در ح  

 ."صين دانائى محفوظ و مصون باشيمحَ 

                                                                                                                                                            
 124ص  1واحد   8کتاب                                                        

پيمان در خير   موجب ايمان وه الح و صالح عاَلم کبير و صغير. براج منيراست و سبب فَ بير و بصير چون س  شخص خَ "
 عالميان کوشد و در راحت جهانيان ".  

                                                                                         474گلزار ص                             

و خواه بيگانه   اه آشناو بقا و سرور و فرح و راحت و آسايش جهانيان گرديد خو  هّمت بر آن بگماريد که سبب حيات"
 ." خواه مخالف و خواه موافق

  248ص 1منتخبات مکاتیب ج                         



 بخشهائی از رسالۀ مدنیه-5

. در عالم وجود آيا نعمتی اعظم از آن متصّور  شرافت و مفخرت انسان در آنست که بين مأل امکان منشأ خيری گردد " 
در خو انسان چون  که  باست  که  کند  نگرد مشاهده  منفعت  ه  د  و  و سعادت  راحت  و  آسايش  الهّيه سبب  توفيقات 

ه  ب   کی بپر نفس و هوی پرواز نمائيم و تاه  . تا ببلکه لّذت و سعادتی اتّم و اکبر از اين نه  .ال واهلل  ؟هيئت بشرّيه است
پروردگار چشم عنايت فرموده که در آفاق بنگريم و نکبت کبری چون امم متوّحشه بسر بريم ؟  ه  کی در اسفل جهل ب

وسيل ب  وتمّدن    ۀآنچه  است  کلمات حکميّ ه  انسانّيت  تا  احسان شده  گوش  و  نمائيم  تشبث  را  ع    ۀآن  دانايان  و  قال 
حواس و قوای باطنّيه عطا گشته که در امور    .اجرای مقتضيات آن بربنديم ه  استماع نموده و پند گرفته کمر هّمت ب

ب  ۀخيريّ  انواع موجودات ممتاز شدهه  جمعّيت بشرّيت صرف نمائيم و  دائمًا مستمّرًا در    ،عقل دوربين بين اجناس و 
صين دانائی محفوظ و مصون باشيم و در کّل صن حَ امور کّلّيه و جزئّيه و مهّمه و عاديه مشغول گرديم تا جميع در ح  

. چه قدر انسان شريف و عی ايجاد و ترويج نمائيم نع بديجهت سعادت بشرّيه اساس جديدی تأسيس و ص  ه  احيان ب
ذيل و ذليل است اگر از منفعت جمهور چشم پوشيده در فکر  رَ   ايد و شايد قيام نمايد و چه قدرآنچه به  عزيز است اگر ب 

 "  . خود عمر گرانمايه را بگذراند ۀمنافع ذاتّيه و اغراض شخصيّ 

                                                                                                                                                                         
 5 ,2ص  رساله مدنیه                                                          

 

 های بیت العدل اعظم الهی قسمتی از دستخط -6

قابلیتی بسیار   اجتماعی هر چقدر هم در ابتدا کوچک باشد نشانه ایست از اینکه یک جمعیت در درون خود یک اقدام "
  یادگیری اینکه چگونه می   قابلیت  . مهم را پرورش میدهد که امکاناتی بیشمار و اهمیتی فراوان برای قرون آینده دارد

گوناگون حیات اجتماع  ابعاد  را در  تعالیم این ظهور اعظم  گرفتتوان  کار  غنی .ی به  ابتکاراتی به  این چنین  مجموعۀ 
گفتمان  در  انتظار    کردن مشارکت  که  نیز کمک میکند و همان طور  فردی وجمعی  در اجتماع در سطح  های متداول 

پیشرفتی که بالقوه از همان ابتدا    —اجتماع جلب میشوند    میرفت دوستان بیش از پیش به اشتغال فزاینده در حیات
  ."ما اکنون آشکارتر شده استا میباشد ل یک محدودۀ جغرافیایی موجوددر الگوی عم

 2015دسامبر  29                                                                                                     

 و نیز میفرمایند:

ل ثَ ندگی خود قرار دهید حضرت عبدالبها مَ خدمت به دیگران صراط مستقیم و راه نجاح و فالح است آن را شعار ز "
  .ق عملی برای خدمت به هموطنان عزیز خود را البته خواهید یافتر  اعالی زندگی شما است به پیروی از آن حضرت ط  

دست اندر دست دیگران و دوش به دوش دیگر شهروندان آن سرزمین مقدس برای ترویج امور عام المنفعه جهد و 
 ."  کوشش نمایید

    2007 سپتامبر  9



 بخشهائی از سند اقدام اجتماعی-7

طبقات اجتماع ، قطع نظر از هدف فعالیتهای بهائی در عرصۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی،پیشبرد رفاه مردم از همۀ  
باورها و پیشینۀ آنها می باشد.این فعالیتها نمایانگر مساعی یادگیری جامعۀ بهائی در راه به کار بستن تؤامان آموزه  
ایجاد   برای  و  اجتماعی  واقعیات  با  رابطه  در  بشری،  مجهودات  مختلف  های  زمینه  در  موجود  دانش  و  بهائی  های 

ست. منظور از این فعالیتها نه اعالن عمومی دین بهائی و نه تبلیغ و جلب مردم به این  تغییرات سازندۀ اجتماعی ا
    ... .آئین می باشد

عد و هر میزانی از پیچیدگی باید بکوشد تا از برداشتهای ساده انگارانه و تحریف شده در بارۀ اقدام اجتماعی با هر ب  
انگی تخیلی بین عقل و ایمان که عقل را به قلمرو شواهد تجربی و  علم و دین برکنار بماند. بدین منظور باید از دوگ 

استدالالت منطقی محدود میکند و ایمان را با خرافات و افکار غیر عقالنی ارتباط میدهد اجتناب نمود.فرایند توسعه  
افانۀ نظرها_  باید عقالنی و سیستماتیک باشد و توانمندیهای علمی را _مثل مشاهده، اندازه گیری و آزمایش  موشک

شامل شود و در عین حال وقوفی عمیق نسبت به ایمان و اعتقادات روحانی داشته باشد . به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء  
جری داشتن." ایمان و عقل را میتوان از صفات روح انسانی دانست که از طریق  "ایمان دانستن است و عمل خیر م 

ما ابعاد  بارۀ  در  دانش  و  بینش  میتوان  و  آنها  قدرتها  شناسائی  عامل  دو  .این  نمود  کسب  را  وجود  معنوی  و  دی 
قابلیتهای نهفته در افراد و در کل عالم انسانی را ممکن میسازند و مردم را قادر مینمایند تا برای تحقق این استعدادها  

 ....دتالش کنن

مدت گروه کوچکی از افراد تا برنامه    تواند از مساعی نسبتًا غیر رسمی و کوتاه  سیع دارد و میو  اقدام اجتماعی طیفی
لهم از تعالیم بهائی اجرا   های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی با میزانی از پیچیدگی و پیشرفتگی که توسط سازمانهای م 

گردد را   تجربه روشن میسازد که تأثیرات متقابل فرایندهائی که به اقدام اجتماعی منتهی می  میشود را شامل گردد.
،  اما دامنه و پیچیدگی اقدام اجتماعی ، قطع نظر از اوضاع و احوال  رت یک فرمول واحد توصیف نمود. نمیتوان به صو

اقدام باشد. انجام آن  برای  با منابع انسانی موجود در جامعه  اقدام   باید در هر زمان متناسب  به عالوه مالکیت آن 
 .ۀ جمعی استمتعلق به خود جامعه است که این نیز حاکی از وجود میزانی از اراد 

  2012نوامبر                         26         

  

  

  

 

 

 



 اقدامات اجتماعی در زمان حضرت عبدالبهاء  -8

بعد از صعود جمال مبارک احّباى ايران که نعماى بى کرانى را از مظهر ظهور الهى دريافت نموده بودند،اکنون تحت  
محّبت   و  مهر  پر  و  خردمندانه  جارى شدن سيلسرپرستى  با  يافتند.  مى  پرورش  عبدالبهاء  که   حضرت  مبارک  الواح 

گسترش جامعۀ بهائى ايران   بعضى از آنها به اقصى دهات ايران ارسال مى شد، آن حضرت نه تنها موّفق به تشويق
قيادت حضر  دوران  در  نمايند.  ايجاد  عميق  تحّولى  و  تقليب  آنان  در حيات جمعى  توانستند  بلکه  در  گرديدند،  تشان 

نظام بخشيدن به خدمات تبليغى    تمام مناطق آن کشور تعداد مستظّلين در ظّل امر مبارک چندين برابر شد و براى
دوران اين  در  همچنين  آمد.  عمل  به  سيستماتيک  اقدام  اّولين  ايران،  هيئ  بود احّباى  که  که  ابتدائى  مشورتى   تهاى 

گرديد تأسيس  بودند،  آينده  روحانى  عهده    طاليۀ محافل  بر  را  امور خود  ادارۀ  که مسئولّيت  قادرساخت  را  و جامعه 
ارائه .بگيرد مدارس مذهبى  در  که  آموزشى  و  بود  دولتى  مدارس  فاقد  عماًل  کشور  آن  که  موقعى  در  مى شد  بعالوه 

بال آن،  به دن  .بسيار ناقص بود، اّولين مدارس بهائى تأسيس گرديد و بعضى از آنها مآاًل در سراسر کشور شهرت يافت
امکانات پزشکى فراهم   با کمک  پرستاران، مّربيان و اطّباى بهائى که از اروپا و آمريکا به ايران رفتند، کلينيک ها و ساير 

تصّورات  غلط  رايج در مورد ديانت بهائى،   گرديد. در طول يک دورۀ سى ساله، جامعۀ بهائى چنان قوى شد که با وجود
                                                  تأیید اعالى و ادانى قرار گرفت.                                                                                               فضايل اخالقى اعضاى آن مورد 

 63ص  1واحد  8کتاب                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فلسفۀ اجتماعی بهایی-9

بهایی    اجتماعی  ملّیتفلسفۀ  و  مردم  بین  پویای  و  ضروری  روابط  توضیح  برای  جهانی  ارائه  دیدگاهی  را  ها 
مشکالت توانید آن فلسفۀ اجتماعی را در آثار و تعالیم حضرت عبدالبهاء بیابید، که به موارد خاّصی از  شما می.دهدمی 

نابرابری کردهو  اشاره  اجتماعی  پس های  در  را  آنها  ولی  توصیف  اند،  یکپارچه  و  گسترده  جهانی  دیدگاه  یک  زمینۀ 
فرد دربارۀ سرنوشت بشر، وحدت جهانی را به صورت نقطۀ اوجی در تاریخ جمعی  نمودند. آن دیدگاه جهانی منحصربه

های اجتماعی به صورت فرایندهای ری است که برای دیدن پدیدهحضرت عبدالبهاء به ما آموختند که ضرو .بیندما می 
ای از اّتفاقات مجّزا و  یکپارچه، الزم است که نگرشی جهانی به موقعّیت کّلی بشر داشته باشیم وآن ها را صرفًا مجموعه

اّتخاذ نموده    های خود در تشخیص مشکالت اجتماعی دیدگاهی جهانیها و سخنرانینامربوط نبینیم. ایشان در نوشته
کردند تا نشان دهند تمرکز بر فقط  و سپس آنها را فراتر از تقسیمات دوتایی معمول با توّجه به موقعّیت بررسی می 

 ...انگارانه شود که فاقد چهارچوب معیار منسجمی استتواند موجب تفّکری سادهیک جنبه از یک مشکل می

 :انۀ حضرت عبدالبهاء نگاهی بیندازیمطرفبیائید به چند نمونه از دیدگاه کّلی و بی

بر اساس   را  تاریخ و جامعه  کارگری دفاع کردند، ولی بر خالف نگرش مارکسیست، روند  از جنبش  حضرت عبدالبهاء 
میان   تقسیم سود  کارگران،  برای  امرارمعاش  برای  مناسب  حقوقی  از  ایشان  ننمودند.  تعریف  رقابت  حال  در  طبقات 

جویانه و افراطی را از هر دو  کردند. در عین حال، ایشان تقاضاهای ستیزهن، و... حمایت می کارگران توّسط کارفرمایا
کردند. تعالیم بهایی ما را به از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی به عنوان یکی از اصول اساسی یک جامعۀ طرف رد می

داری و ماّدی گرایی نهفته در افراط در سرمایهکنند. حضرت عبدالبهاء  نیازی برای صلح جهانی دعوت میعادالنه و پیش
های فردی  در حقیقت، ایشان نیاز به انگیزه  –آن را محکوم نمودند، ولی به فروپاشیدن تمّلک خصوصی دعوت نکردند  

در نظام اقتصادی را تأکید کردند. همچنین حضرت عبدالبهاء کار را به درجۀ عبادت ارتقاء دادند، مسئولّیت فردی را 
یق کردند، و توصیه فرمودند که هر کس با یادگیری و انجام یک حرفه، شغل، تجارت، یا صنعت به کار مفیدی تشو

 .. .بپردازد

های پرآشوب جنگ جهانی اّول  در طول سال   –خصوص غذادادن به گرسنگان  به  –اقدامات ایثارگرانۀ حضرت عبدالبهاء  
در فلسطین شد و عشق، مهربانی و خدمات ایشان به همۀ  و در پی سقوط امپراطوری عثمانی، منبع صلح و آشتی  

می تالش  بهاییان  همۀ  که  است  جهانی  نگرشی  نمونۀ  ستیز  حال  در  سازنداحزاب  ظاهر  عبدالبهاء  ...کنند  حضرت 
کنند، محکوم نمودند. با این وجود، ایشان هرگز  های جدا تقسیم میهای اجتماعی را، که مردم را به فرقهعدالتیبی

از آنها بت نساختند و همۀ آنها را در سایۀ تعالیم جدید  هیچ گ  روه، طبقه، نژاد، دین، یا ملّیتی را محکوم ننموده یا 
را که عامل بیبهایی دربارۀ یگانگی بشر می  عوامل اجتماعی  تعالیم حضرت عبدالبهاء  عبارت دیگر،  عدالتی دیدند. به 
برای اصالح آنها از طریق قانون و یک نظام حکومتی جهانی هایی عملی و روح انی  حلهستند تشخیص داده و راه
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